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Byen er også kendt som "the Big Apple", 

"Gotham" og "byen, der aldrig sover". New 

York City er den folkerigeste by i USA, og er 

beliggende på den sydøstligste spids af staten 

New York. Byen består af fem bydele, der 

hver udgør et amt: The Bronx, Brooklyn, Man-

hattan, Queens og Staten Island. New York er 

en gigantisk by med utallige muligheder og en 

fascinerende blanding af kulturer, over- og 

underklasse, kunstnere og forretningsfolk, 

jøder og katolikker, asiater, latinoer og afro-

amerikanere. Her er hele verden repræsenter-

et i et område på størrelse med Bornholm. 

 

 
Philadelphia var byen, hvor den amerikanske 

uafhængighedserklæring blev udfærdiget i 

1776, og siden underskrevet den 4. juli 

samme år – USA’s nationale uafhængigheds-

dag. Byen var den første amerikanske 

hovedstad og den største by i USA, inden 

den blev overhalet af Boston og New York. 

Se bl.a. den amerikanske frihedsklokke, der 

ringede det glade budskab om den 

amerikanske uafhængighed ind den 4. juli 

1776. Philadelphia ligger dels i Pennsylvania, 

men byen er vokset ud over sine grænser, 

og en del af byen ligger i dag øst for 

Delaware floden, som markerer grænsen til 

nabostaten New Jersey 

 

 
Atlantic City er østkystens svar på Las Vegas. 

Hoteller, kasinoer og shows præger 

bybilledet langs stranden. Førhen var byen 

et feriested for de velhavende, men i dag er 

den besøgt af alle. Alle byens seværdig-

heder, store hoteller og kasinoer ligger langs 

The Boardwalk, der er en 6 km lang strand-

promenade. Til den ene side fest og glade 

dage, til den anden hav, strand og bade-

ferie.Byen har omkring 40.000 indbyggere, 

og har gennem hele sin levetid siden dens 

grundlæggelse i 1854 hovedsageligt været et 

turistmål. 
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Den amerikanske hovedstad Washington D.C. 

summer af politisk aktivitet og aktive 

lobbyister. I dag er Det Hvide Hus, 

parlamentsbygningen Capitol og det militære 

hovedkvarter Pentagon stort set lukket land 

pga. terrorangrebene den 11. september 

2001, men Washington D.C. er meget mere. 

Washington har en række andre enestående 

monumenter og museer, der er med til at 

understrege byens profil som USA’s 

hovedstad. Alligevel synes den ikke større end 

en stor provinsby, når man sammenligner 

med andre storbyer som f.eks. New York. Det 

er ved lov bestemt, at ingen bygninger må 

være højere end Capitol, så det er ikke 

skyskrabere byen bærer præg af. 

 

 

 

Roanoke er en charmerende by på lidt under 

100.000 indbyggere, som ligger på den natur-

skønne Blue Ridge Parkway, der løber gennem 

Blue Ridge Mountains i det østlige USA. 

 

 
Great Smoky Mountains National Park er en 

nationalpark, der omfatter områder i staterne 

North Carolina og Tennessee. Parken ligger i 

Great Smoky Mountains, som er en del af Blue 

Ridge Mountains som igen er en del af bjerg-

kæden Appalacherne. Parken besøges af over 

9 millioner turister om året. Desuden passerer 

yderligere 11 millioner andre besøgende 

parken på vej til og fra arbejde, på rejse fra 

North Carolina til Tennessee eller omvendt. 

Dette gør parken til den mest besøgte 

nationalpark i USA. En del byer nord og syd 

for parken får hovedparten af deres indtægter 

fra parkens besøgende. Det gælder fx 

Gatlinburg.  

 

 

 

 
Cherokee ligger i den vestlige del af North 

Carolina, i den sydlige del af Blue Ridge 

Mountains. I byen finder man Museum of the 

Cherokee Indian, og Qualla Arts and Crafts, en 

butik ejet af cherokeestammen, der sælger 

originalt kunsthåndværk. U.S. Highway 441 

gennemskærer Great Smoky Mountains 

National Park mellem Gatlinburg i Tennessee 

og Cherokee i North Carolina. Parkens 

hovedindgange ligger umiddelbart uden for 

disse byer. Parken ligger i et bjergområde og 

det bærer naturen præg af. 16 bjergtoppe i 

parken er mere end 1.829 meter og i parken 

er der ca. 435 km vej og ca. 1.370 km 

vandrestier. 
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Great Smoky Mountain (427 km fra  Roanoke)
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Charlotte er USAs 20. største by og den 

største i delstaten North Carolina med ca. 

600.000 indbyggere. Byen er grundlagt i 

1750'erne. Bank of America og Wachovia (2 af 

USAs største finansselskaber) har deres 

hovedsæder i byen, og også landets største 

motorsportsorganisation, NASCAR, har sit 

centrum her. 

 

 

 
Charleston’s kælenavn er "Den hellige by" på 

grund af de mange kirker i byen. Byen er med 

sine ca. 100.000 indbyggere statens næst-

største by. Om sommeren er temperaturer på 

mere end 40 grader midt på dagen ikke 

sjældne, samtidigt med at luftfugtigheden kan 

være høj. Market Street er et gademarked, 

der i dag mest handler med turistsouvenirs, 

blandt andet de berømte håndflettede 

sweetgrass kurve, som dog også kan købes 

mange andre steder. En dukkert 

i Atlanterhavet kan afkøle på en varm 

sommerdag. 

 

 

 
Jacksonville’s placering tæt ved Atlanterhavet 

og udmundingen af St. Johns River gør byen til 

et oplagt industricentrum og havneby, hvor 

den amerikanske flåde har flere flådebaser. 

Jacksonville har en række fine strande ude på 

Atlanterhavskysten, så der er flere bade-

muligheder. Jacksonville har ca. 750.000 

indbyggere, og byen er grundlagt i 1791 under 

navnet Cowford. I 1822 omdøbtes byen til 

Jacksonville efter Floridas guvernør og USA's 

7. præsident, Andrew Jackson. 

 

 

 
Cocoa Beach ligger tæt ved Cape Canaveral på 

Floridas Atlanterhavskyst. Det er en del af den 

såkaldte Space Coast og huser John F. 

Kennedy Space Center og Cape Canaveral Air 

Force Station som tilsammen har stået for alle 

USAs bemandede rumflyvninger. Efter John F. 

Kennedys død blev området omdøbt til Cape 

Kennedy, men efter lokale protester gik man 

efter 10 år tilbage til det oprindelige navn. 

Cocoa Beach ligger en times kørsel øst for 

Orlando. Hvad enten du planlægger 

en strandferie, eller bare en dag på stranden, 

kan du finde alt hvad du behøver i Cocoa 

Beach og Space Coast området. 

 

 

 
Miami, som er Floridas næststørste by med 

400.000 indbygger, er meget mere end brede 

sandstrande og et dejligt klima. Det er også 

eksilcubanere, billig shopping med udgangs-

punkt i en massiv indvandring af forskellige 

kulturer. Og så er der ikke langt til Everglades, 

sumpen, som bag den lidt kedelige facade, 

gemmer på et fantastisk dyre- og planteliv. Er 

man det fart og naturoplevelser, kan 

Everglades foreksempel opleves ved en tur i 

en airboat.  

At man forbinder Miami med stranden og 

livet ved Ocean Drive er dog helt på sin plads. 

Stranden og vandet er helt fantastisk og kan 

kun varmt anbefales. 

 

 

 

Vi glæder os til at arrangere Deres 

næste ferie, og sammensætte den 

perfekte rejse  

efter netop Jeres ønsker.  

Klik dig ind på www.my-light.dk og 

udfyld en af vores tilbudsformularer 

for et uforpligtende tilbud. 

Charlotte (286 km fra Cherokee)

Charleston (336 km fra Charlotte)

Jacksonville (384 km fra Charleston)

1) Gå ind på www.my-light.dk

2) Find "tilbudsformular" øverst på siden

3) Udfyld formularen med netop de byer 

du ønsker at besøge samt oplysninger

om hotel og bil

4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle 

dage modtage et tilbud fra os.

Sådan får du et uforpligtende

tilbud fra My-Light

Cocoa Beach (268 km fra Jacksonville)

Miami (316 km fra Cocoa Beach)


